
 1 

 

 
 
ΘΕΜΑ: «Έγκριση δωρεάν ταφής απόρου Βίκτωρα-Γεωργίου Τρυφού και 
συνταξιούχου δημοτικού υπαλλήλου Βασιλείου Γκελή, βάσει των αριθ. 
58/2013 και 59/2013 αντίστοιχων αποφάσεων-εισηγήσεων του Συμβουλίου 
Δημ. Κοινότητας Ν.Φιλ/φειας»  
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, συνήλθε σε τακτική δημόσια 
Συνεδρίαση στnν κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν. 
Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς» (Θεσσαλονίκης και Λαχανά), σήμερα στις 
22.7.2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 8 μ.μ., ύστερα από την αριθ. πρωτ. 10091/18-
7-2013 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 19/2013) του Προέδρου αυτού κ. 
Γεωργίου Παπακώστα, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε 
νομίμως με αποδεικτικό σε κάθε Σύμβουλο χωριστά, στην κα Δήμαρχο και στις 2 
Προέδρους των Συμβουλίων των δύο Δημοτικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο 
67 του Ν. 3852/2010 («Πρόγραμμα Καλλικράτης»). 

 

Η Δήμαρχος : ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ   
Ο Πρόεδρος : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 
Ο Γραμματέας : ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΒΟΣ (σε αντικατάσταση του 
απουσιάζοντος Γραμματέα του Δ.Σ. κ. Ελευθέριου Πλάτανου).   

 
 
 
 
 

 
 

   
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 
 

ΔΗΜΟΣ 
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 

 
 

   
Αρ. Απόφασης: 141/2013 
 
Αρ. Πρωτοκόλλου: 10577/24-7-2013 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου 
                         

Ταχ. Δ/νση:   Δεκελείας 97 
                     143 41 Ν. Φιλαδέλφεια 
Πληροφορίες: Πλέσσας Κων/νος 
Τηλ.: 213-2049029, 213-2049000  
FAX :  213-2049006 
E-mail: epitropes@neafiladelfeia.gr 
              papako-g@otenet.gr 
 

  
 
 
 
 
 
 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
Από τα Πρακτικά της από 22/7/2013 τακτικής 
Συνεδρίασης Νο. 20/2013 του Δ.Σ. του 
Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, στην οποία 
ψηφίστηκε το παρακάτω θέμα: 

mailto:epitropes@neafiladelfeia.gr
mailto:papako-g@otenet.gr
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ΣΥΝΘΕΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

1. ΜΠΟΒΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
2. ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 
3. ΠΑΪΔΑΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ 
4. ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ- 
ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΟΥ ΑΓΑΝΙΚΗ 
5. ΤΑΦΑΣ ΗΛΙΑΣ 
6. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
7. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
8. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
9. ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
10. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 
11. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ- 
ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛ. 
 

12. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 
13. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
14. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ 
ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
15. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 
16. ΚΟΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
17. ΚΟΣΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
18.ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ 
ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΣ 
19. ΠΛΑΤΑΝΟΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
20. ΒΑΛΑΣΣΑΣ ΒΕΡΓΗΣ 
21. ΓΚΟΥΜΑ ΔΑΝΑΗ-ΕΥΑ 
22. ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

23. ΜΑΛΛΙΟΣ 
ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ- 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
24. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
25.ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
26. ΠΑΠΑΝΙΚΑ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
27. ΧΩΡΙΝΟΣ ΧΑΖΑΡΙΑΣ 
28. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΦΩΤΙΟΣ 
29. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 
30.  ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 
31.ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ      
ΧΡΗΣΤΟΣ 
32. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
33. ΜΑΥΡΑΚΗ-ΦΙΛΟΥ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
 
Στη Συνεδρίαση παρέστη ως Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου, τηρώντας τα 
πρόχειρα πρακτικά αυτού, ο κ. Πλέσσας Κων/νος, ΤΕ1 Διοικητικού, μόνιμος 
υπάλληλος του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 
«Πρόγραμμα Καλλικράτης»), δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών ήταν 22 παρόντες 
και 11 απόντες, ως ακολούθως: 
           
           
    
          ΔΗΜΑΡΧΟΣ :            ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ  
 

          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ  
                  
Μπόβος Χαράλαμπος                                         Παπανικολάου Νικόλαος                                    
Κότσιρας Παύλος                                               Πλάτανος Ελευθέριος 
Παϊδας Αδαμάντιος                                            Κοσμά Σταυρούλα  
Καβακοπούλου-Σταματιάδου Αγανίκη          Βαλασσάς Βεργής 
                                                                            Γκούμα Δανάη-Εύα    
Τάφας Ηλίας                                                       Πολίτης Σταύρος   
                                                                            Μάλλιος Κλεομένης-Αθανάσιος    
                                                                            Γρετζελιάς Παντελής                                        
Κουτσάκης Μιχαήλ                                             Νικολόπουλος Φώτης 
Παπακώστας Γεώργιος                                      Κανταρέλης Δημήτριος 
Καραβίας Γεώργιος                                            Παπανίκα Αικατερίνη    
Χατζηδάκη Μαρία                                                                                        
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Τομπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαμπος   
Τομπούλογλου Ιωάννης                                      
Γραμμένος Σπυρίδων 
Κοσκολέτος Σωτήριος 
Κοπελούσος Χρήστος 
Κόντος Σταύρος 
Γεωργαμλής Λύσσανδρος 
Χωρινός Ζαχαρίας 
Παπαλουκά Ευτυχία 
Λαζαρίδης Πέτρος 
Δημακόπουλος Χρήστος 
Αγαγιώτου Βασιλική 
Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή                                         
   
    
Σημειώνεται ότι στην Συνεδρίαση ήταν παρούσα  η Πρόεδρος του Συμβουλίου της 

Δημοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας κα Αιμιλία Σταθούλια ενώ ήταν απούσα η 

Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας κα  Δήμητρα 

Δερμανούτσου. 

 

 Τα θέματα της Η.Δ. συζητήθηκαν με την εξής σειρά: 8ο, 9ο  και ακολούθως 

τηρήθηκε η σειρά των θεμάτων, όπως αυτά ήταν εγγεγραμμένα στην Η.Δ. της 

Συνεδρίασης. 

 

Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις : 

 

 Ο κ. Π.Κότσιρας προσήλθε στη Συνεδρίαση μετά την συζήτηση και ψηφοφορία επί 

των Ε.Η.Δ. θεμάτων και αποχώρησε από αυτήν κατά τη διάρκεια της συζήτησης και 

πριν από την ψηφοφορία επί του 1ου θέματος της Η.Δ.. 

 Η κα Ε.Παπαλουκά προσήλθε στη Συνεδρίαση μετά την συζήτηση και ψηφοφορία επί 

των Ε.Η.Δ. θεμάτων και αποχώρησε από αυτήν μετά την συζήτηση και την 

ψηφοφορία επί του 2ου θέματος της Η.Δ.. 

 Ο κ. Η.Τάφας προσήλθε στη Συνεδρίαση μετά τη συζήτηση και ψηφοφορία επί των 

Ε.Η.Δ. θεμάτων και πριν την συζήτηση και ψηφοφορία επί των θεμάτων της Η.Δ.. 

 Ο κ. Χ.Δημακόπουλος αποχώρησε από τη Συνεδρίαση μετά τη συζήτηση και 

ψηφοφορία επί του 8ου θέματος της Η.Δ.. 

 Ο κ. Σ.Κόντος αποχώρησε από τη Συνεδρίαση μετά τη συζήτηση και ψηφοφορία επί 

του 1ου θέματος της Η.Δ.. 
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 Ο κ. Ζ.Χωρινός αποχώρησε από τη Συνεδρίαση μετά τη συζήτηση και ψηφοφορία επί 

του 5ου θέματος της Η.Δ.. 

 

Απουσίες :  

 

Οι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι που απουσίαζαν κατά την έναρξη της Συνεδρίασης, 

απουσίαζαν δικαιολογημένα έχοντας ενημερώσει σχετικά τον κ. Πρόεδρο του Δ.Σ. 

 

Ο κ. Πρόεδρος, παρουσία της κας Δημάρχου και των προαναφερομένων μελών, κήρυξε 

την έναρξη της σημερινής τακτικής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στο 

3ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης. 

 

Οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων όρισαν, πριν την έναρξη της συζήτησης των 

θεμάτων της Η.Δ., με γραπτή δήλωση που τους μοίρασε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και την 

συμπλήρωσαν σχετικώς (βάσει της παρ.6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010), τον εισηγητή 

και τους ειδικούς αγορητές που επιθυμούν να μιλήσουν σε κάθε θέμα της Η.Δ.  

 
 
3ο  ΘΕΜΑ Η.Δ.  

 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο  Θέμα Η.Δ. της σημερινής Συνεδρίασης και με 
βάση τις αριθ. 58/2013 και 59/2013 αποφάσεις –εισηγήσεις του Συμβουλίου Δημ. 
Κοινότητας Ν. Φιλ/φειας ανέφερε προς το Σώμα, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:  
 
Α) 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

   

  Από το πρακτικό της αριθ. 8/2013 Συνεδρίασης  

 του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας 

 

 

Αριθ. Απόφασης : 58/2013 

 

 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 

 

«Δωρεάν ταφή του άπορου 

Τρυφού Βίκτωρα - Γεωργίου». 
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Σήμερα Τετάρτη  19-6-2013 , στην αίθουσα εκδηλώσεων του «Παγκόσμιου 

Πολιτιστικού Ιδρύματος Ελληνισμού της Διασποράς – Ανδρέας Παπανδρέου 

(Π.Π.Ι.Ε.Δ.)» επί της οδού Δεκελείας 152 & Ατταλείας 2,  Νέα Φιλαδέλφεια , 

συνεδρίασε κατεπειγόντως η Δημοτική Κοινότητα της Νέας Φιλαδέλφειας , σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010 και της παρ. 7 της αριθ. 49 

Εγκυκλίου του ΥΠΕΣ.Α.Η.Δ.,  προκειμένου να ασκήσει τις αρμοδιότητες που ρητά 

προβλέπονται στο άρθρο 79 , παρ. 1, του Ν.3852/2010 μετά την αριθ. πρωτ.8630/ 19-

6-2013 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτής κ. Δήμητρας Δερμανούτσου, η 

οποία επιδόθηκε νομότυπα σε κάθε μέλος του Συμβουλίου χωριστά και δημοσιεύθηκε 

στην ιστοσελίδα του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος , σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 88 παρ. 2 του ν.3852/2010 . 

 Τα πρακτικά της συνεδρίασης κρατήθηκαν εγγράφως από τη δημοτική υπάλληλο 

Μολακίδου Αλίκη.  

 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία , διότι από τα ένδεκα ( 11) μέλη 

του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

Δερμανούτσου Δήμητρα 

Σιμιτζόγλου Μαρία 

Λουλάκη Στυλιανή 

Σκούπρα Μαρία 

Φακίνου Αλεξάνδρα 

Μαυροειδής Πέτρος 

Κοσσύφης Αθανάσιος 

Κόκορη – Αραβανή Μαρία 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

 

Οικονόμου Μαριγώ 

Χλαπάνας Ιωάννης 

Χατζή Βασιλική 

 

Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλητεύθηκαν , ωστόσο δικαιολόγησαν την 

απουσία τους. 

 

Η κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής 

Κοινότητας και εισηγούμενη το 6
ο
 θέμα ημερήσιας διάταξης, το οποίο ομόφωνα το 

Συμβούλιο ,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010 και της παρ. 7 

της αριθ. 49 Εγκυκλίου του ΥΠΕΣ.Α.Η.Δ,  συμφώνησε να συζητηθεί ως κατεπείγον, 

είπε τα εξής : 

 

Κύριες και Κύριοι Συνάδελφοι, 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. στ. του Ν. 3852/2010 

(«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») η πρόεδρος της τοπικής κοινότητας μεριμνά για την εύρυθμη 

λειτουργία , τη συντήρηση και την ευταξία του κοιμητηρίου , προεγκρίνει την 

κατασκευή οικογενειακών τάφων και λοιπών ταφικών μνημείων και εκδίδει τις άδειες 

ταφής , παράτασης ταφής και ανακομιδής οστών. 
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Περαιτέρω σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 4144/2013( ΦΕΚ 

88/Α΄/18-4-2013) , όπου η περίπτωση στ΄ του Ν. 3852/2010 (Α΄/87) αντικαθίσταται 

ως εξής :  

«στ. Μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία , τη συντήρηση και την ευταξία του 

κοιμητηρίου της τοπικής κοινότητας , προεγκρίνει την κατασκευή οικογενειακών 

τάφων και λοιπών ταφικών μνημείων και εκδίδει τις άδειες για την παράταση ταφής 

και την ανακομιδή οστών» 

 

Επιπροσθέτως , σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 5 του Κανονισμού Λειτουργίας του 

Δημοτικού Κοιμητηρίου ,  αναφέρεται ότι «Ενδεείς δημότες ή κάτοικοι του Δήμου 

Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος , ανεξαρτήτως δόγματος , ενταφιάζονται δωρεάν με 

έγκριση του Δημάρχου , κατόπιν αιτήσεως συγγενών ή ελλείψει τοιούτων , κατόπιν 

αιτήσεως προσφιλών του θανόντος προσώπων , υπό τον όρο ότι ο θανών ήταν 

εγγεγραμμένος στην κατάσταση των απόρων , την οποία εισηγείται η προς τούτο 

αρμόδια Επιτροπή και εγκρίνει το Δημοτικό Συμβούλιο» 

 

Καλούμεθα λοιπόν μετά: 

 

 το αριθ. πρωτ.8628/19-6-2013 έγγραφο του Τμήματος  Δημοτικού 

Κοιμητηρίου του Δήμου με το οποίο αιτείται τη δωρεάν ταφή του θανόντα, 

και 

 

  το αριθ. Πρωτ. 8555/18-6-2013 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος 

Κοινωνικής Προστασίας , Παιδείας , Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου 

με το οποίο βεβαιώνεται και πιστοποιείται ότι ο θανών ήταν κάτοχος 

Βιβλιαρίου Οικονομικής και Κοινωνικής Αδυναμίας (Βιβλιάριο Απορίας) με 

αριθμό μητρώου 17033 και ημερομηνία ανανέωσης 11-2-2013   

κι αφού ελέγξουμε τα στοιχεία του φακέλου , όπως αποφασίσουμε την  δωρεάν 

ταφή του άπορου  θανόντα  κ. Τρυφού Βίκτωρα – Γεωργίου , ο οποίος απεβίωσε 

στις 4-6-2013 στην εντατική μονάδα του γενικού κρατικού νοσοκομείου 

«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» και  ήταν κάτοικος και δημότης του Δήμου 

Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος. 

 

Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών 

του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας , κατά την οποία ανταλλάχθηκαν διάφορες 

απόψεις που καταγράφονται στο αριθ. 8/2013 πρακτικό του Συμβουλίου. Στη 

συνέχεια η κα Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

 

Το Συμβούλιο της Δημ. Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας , αφού έλαβε υπόψη του: α)  

την εισήγηση της κας Προέδρου , β) το υπ’ αριθ. πρωτ. 8628/19-6-2013 του τμήματος 

του Δημοτικού Νεκροταφείου , με το οποίο εισηγείται τη δωρεάν ταφή του άπορου 

Τρυφού Βίκτωρα - Γεώργιου γ) το αρίθ. Πρωτ. 8555/19-6-2013 έγγραφο του 

Αυτοτελούς  Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας , Παιδείας , Πολιτισμού και 

Αθλητισμού του Δήμου με το οποίο βεβαιώνεται και πιστοποιείται η απορία του 

θανόντα δ) τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. στ.  του Ν. 3852/2010 («Καλλικράτης») 

ε) τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 4144/2013 και στ)  την παρ. 5 του άρθρου 6 του 

κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Νεκροταφείου του δήμου Φιλαδέλφειας - 

Χαλκηδόνας.                                     
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                                 Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα       

 

Εγκρίνει και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τη δωρεάν ταφή του άπορου 

Τρυφού Βίκτωρα - Γεώργιου , δεδομένου ότι  η απορία του θανόντα βεβαιώνεται και 

πιστοποιείται από το Αυτοτελές Τμήμα  Κοινωνικής Προστασίας , Παιδείας , 

Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου. 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 58/2013 

 
          

 

 
Β)  

 

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

   

  Από το πρακτικό της αριθ. 8/2013 Συνεδρίασης  

 του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας 

 

 

Αριθ. Απόφασης : 59/2013 

 

        Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 

 

«Δωρεάν ταφή του συνταξιούχου 

Δημοτικού Υπαλλήλου Γκελή 

Βασιλείου». 

 

Σήμερα Τετάρτη  19-6-2013 , στην αίθουσα εκδηλώσεων του «Παγκόσμιου 

Πολιτιστικού Ιδρύματος Ελληνισμού της Διασποράς – Ανδρέας Παπανδρέου 

(Π.Π.Ι.Ε.Δ.)» επί της οδού Δεκελείας 152 & Ατταλείας 2,  Νέα Φιλαδέλφεια , 

συνεδρίασε κατεπειγόντως η Δημοτική Κοινότητα της Νέας Φιλαδέλφειας , σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010 και της παρ. 7 της αριθ. 49 

Εγκυκλίου του ΥΠΕΣ.Α.Η.Δ.,  προκειμένου να ασκήσει τις αρμοδιότητες που ρητά 

προβλέπονται στο άρθρο 79 , παρ. 1, του Ν.3852/2010 μετά την αριθ. πρωτ.8630/ 19-

6-2013 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτής κ. Δήμητρας Δερμανούτσου, η 

οποία επιδόθηκε νομότυπα σε κάθε μέλος του Συμβουλίου χωριστά και δημοσιεύθηκε 

στην ιστοσελίδα του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος , σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 88 παρ. 2 του ν.3852/2010 . 

 Τα πρακτικά της συνεδρίασης κρατήθηκαν εγγράφως από τη δημοτική υπάλληλο 

Μολακίδου Αλίκη.  

 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία , διότι από τα ένδεκα ( 11) μέλη 

του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

Δερμανούτσου Δήμητρα 

Σιμιτζόγλου Μαρία 

Λουλάκη Στυλιανή 
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Σκούπρα Μαρία 

Φακίνου Αλεξάνδρα 

Μαυροειδής Πέτρος 

Κοσσύφης Αθανάσιος 

Κόκορη – Αραβανή Μαρία 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

 

Οικονόμου Μαριγώ 

Χλαπάνας Ιωάννης 

Χατζή Βασιλική 

 

Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλητεύθηκαν , ωστόσο δικαιολόγησαν την 

απουσία τους. 

 

Η κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής 

Κοινότητας και εισηγούμενη το 7
ο
 θέμα ημερήσιας διάταξης, το οποίο ομόφωνα το 

Συμβούλιο ,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010 και της παρ. 7 

της αριθ. 49 Εγκυκλίου του ΥΠΕΣ.Α.Η.Δ,  συμφώνησε να συζητηθεί ως κατεπείγον, 

είπε τα εξής : 

 

Κύριες και Κύριοι Συνάδελφοι, 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. στ. του Ν. 3852/2010 

(«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») η πρόεδρος της τοπικής κοινότητας μεριμνά για την εύρυθμη 

λειτουργία , τη συντήρηση και την ευταξία του κοιμητηρίου , προεγκρίνει την 

κατασκευή οικογενειακών τάφων και λοιπών ταφικών μνημείων και εκδίδει τις άδειες 

ταφής , παράτασης ταφής και ανακομιδής οστών. 

 

Περαιτέρω σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 4144/2013( ΦΕΚ 

88/Α΄/18-4-2013) , όπου η περίπτωση στ΄ του Ν. 3852/2010 (Α΄/87) αντικαθίσταται 

ως εξής :  

«στ. Μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία , τη συντήρηση και την ευταξία του 

κοιμητηρίου της τοπικής κοινότητας , προεγκρίνει την κατασκευή οικογενειακών 

τάφων και λοιπών ταφικών μνημείων και εκδίδει τις άδειες για την παράταση ταφής 

και την ανακομιδή οστών» 

 

Επιπροσθέτως , σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του 

Δημοτικού Κοιμητηρίου ,  αναφέρεται ότι « με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

αποβιώσαντες εν ενεργεία Δημοτικοί υπάλληλοι και συνταξιούχοι του Δήμου 

ενταφιάζονται σε τάφους Α’ κατηγορίας τριετούς χρήσης δωρεάν .  

Ενώ αποβιώσαντες εργάτες και υπάλληλοι συνεργείων ή επί συμβάσει εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου , υπηρετούντες τουλάχιστον επί διετίας , ενταφιάζονται δωρεάν σε 

τάφους Β’ κατηγορίας» 

 

Καλούμεθα λοιπόν και μετά το αριθ. πρωτ. 8629/19-6-2013 έγγραφο του Τμήματος  

Δημοτικού Κοιμητηρίου του Δήμου, κι αφού ελέγξουμε τα στοιχεία του φακέλου , 

όπως αποφασίσουμε την  δωρεάν ταφή του ανωτέρω συνταξιούχου  δημοτικού 

υπαλλήλου . 
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Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών 

του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας , κατά την οποία ανταλλάχθηκαν διάφορες 

απόψεις που καταγράφονται στο αριθ. 8/2013 πρακτικό του Συμβουλίου. Στη 

συνέχεια η κα Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

 

Το Συμβούλιο της Δημ. Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας , αφού έλαβε υπόψη του: α)  

την εισήγηση της κας Προέδρου , β) το υπ’ αριθ. πρωτ. 8629/19-6-2013 του τμήματος 

του Δημοτικού Νεκροταφείου , με το οποίο εισηγείται τη δωρεάν ταφή του 

συνταξιούχου  δημοτικού υπαλλήλου Γκελή Βασιλείου  γ) τις διατάξεις του άρθρου 

82 παρ. στ.  του Ν. 3852/2010 («Καλλικράτης») ) τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 

4144/2013  ε) την παρ. 3 του άρθρου 6 του κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού 

Νεκροταφείου του Δήμου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος.                                     

 

 

                                 Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα  

 

Εγκρίνει και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τη δωρεάν ταφή του συνταξιούχου 

δημοτικού υπαλλήλου Γκελή Βασιλείου , ο  οποίος κηδεύεται στις 19-6-2013, 

δεδομένου ότι  ο θανών είναι συνταξιούχος δημοτικός υπάλληλος του Δήμου 

Φιλαδέλφειας –Χαλκηδόνος. 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 59/2013 

 

 
Ακολούθως τον λόγο έλαβαν οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων και οι ειδικοί 
αγορητές αυτών καθώς και Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι οποίοι ανέπτυξαν τις απόψεις, τις 
αντιρρήσεις και τις προτάσεις τους. 
 
 
Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης ο κ. Πρόεδρος έθεσε το θέμα ως εισάγεται 
σε ψηφοφορία ενώπιον του Σώματος .   
 
 
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την υποβληθείσα εισήγηση, τα στοιχεία του σχετικού 
φακέλου και : 
 

 Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης») 
 Τις αριθ. 58/2013 και 59/2013 αποφάσεις-εισηγήσεις του Συμβουλίου Δημ. 

Κοινότητας Ν. Φιλ/φειας με τα αναφερόμενα σε αυτές στοιχεία, 

 Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 και 5 του Κανονισμού Λειτουργίας του 
Δημοτικού Νεκροταφείου 
 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Εγκρίνει την δωρεάν ταφή στο Δημοτικό Νεκροταφείο του απόρου Βίκτωρα-Γεωργίου 

Τρυφού και του συνταξιούχου δημοτικού υπαλλήλου Βασιλείου Γκελή, για τους 
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αναφερόμενους στην σχετική εισήγηση της Υπηρεσίας και στις αριθ. 58/2013 και 

59/2013 αντίστοιχες αποφάσεις-εισηγήσεις του Συμβουλίου Δημ. Κοινότητας Ν. 

Φιλ/φειας λόγους. 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό   141/2013. 

 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

 
 
    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.            Ο ΕΚΤΕΛΕΣΑΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ Δ.Σ. 

  

    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ                              ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΒΟΣ 

 

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. 

Παϊδας Αδαμάντιος 
Καβακοπούλου-Σταματιάδου Αγανίκη 

Τάφας Ηλίας 
Κουτσάκης Μιχαήλ 
Καραβίας Γεώργιος 
Χατζηδάκη Μαρία 

Τομπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαμπος 
Τομπούλογλου Ιωάννης 
Γραμμένος Σπυρίδων 
Κοσκολέτος Σωτήριος 
Κοπελούσος Χρήστος 

Γεωργαμλής Λύσσανδρος 
Χωρινός Ζαχαρίας 
Λαζαρίδης Πέτρος 

Αγαγιώτου Βασιλική 
Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 

 

 

Ακριβές Αντίγραφο                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
                                                           ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 
Η Υπεύθυνη Διεκπ/σεως                      
Αρχείου-Πρωτοκόλλου                                  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 
   
Αβραμίκου Αναστασία 
 
 
Εσωτερική Διανομή :  

- Τμήμα Κοιμητηρίου 
- Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών 
- Συμβούλιο Δημ. Κοινότητας Ν. Φιλ/φειας 
- Γραφείο Γεν. Γραμματέα 
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